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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO
EDITAL Nº 12/2022 – IFRN
PUBLICAÇÃO DE LIVRO EM CELEBRAÇÃO AOS 10 ANOS DO CONVÊNIO ENTRE IFRN E UNIVERSIDADE DO MINHO
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação do IFRN e a Coordenação da Editora tornam público o presente edital, a ﬁm
de orientar o processo de submissão de textos que originará obra(s) a ser(em) publicada(s) pela Editora IFRN,
dedicada(s) à celebração dos 10 anos desde a origem da parceria entre IFRN e Uminho para qualiﬁcação de
pessoal.
1. DO OBJETO
1.1. Estabelecer diretrizes para submissão e publicação de textos que integrarão livro a ser editado pela Editora
IFRN sobre as experiências culturais e resultados acadêmicos ob dos pelos servidores do IFRN par cipantes do
convênio com a Uminho durante os 10 anos iniciais da celebração do acordo.
2. DAS DEFINIÇÕES
2.1. Para os efeitos do fluxo regido pelo presente edital, entenda-se o tema do livro como:
2.1.1. A vidades desenvolvidas durante os 10 anos de convênio entre IFRN e Uminho, no âmbito acadêmico
(resultados de teses e dissertações desenvolvidas no âmbito dos programas de pós-graduação da Uminho) ou no
âmbito cultural (descrição das experiências e trocas culturais decorrentes da convivência acadêmica em uma
instituição estrangeira)
2.2. Para compor o livro, este edital aceitará os seguintes gêneros discursivos:
a) Relato de experiência reﬂexivo: descrição das a vidades/ experiências adquiridas durante o período de
formação na Uminho, especiﬁcamente sobre trocas culturais e aprendizagens decorrentes do desenvolvimento
acadêmico na Uminho em relação às atividades de formação em âmbito internacional.
b) Ensaio acadêmico: texto acadêmico que visa discu r, sob o ponto de vista do autor, sobre temas concernentes
ao período de desenvolvimento das a vidades acadêmicas na Uminho, seja sob um prisma teórico (ensaio sobre
tema da tese/dissertação) ou cultural (ensaio sobre dinâmicas acadêmicas, formativas e interpessoais na Uminho).
c) Ar go cien ﬁco ou recorte de tese/dissertação: texto acadêmico sobre dados parciais ou resultados ﬁnais
ob dos durante o mestrado ou doutorado na Uminho, composto por introdução, metodologia, resultados e
discussão, considerações finais e referências.
3. DOS REQUISITOS
3.1. Para ser considerado elegível, o texto deve:
a) Ser inédito, ou seja, não ter sido publicado antes em nenhum tipo de veiculação;
b) Estar enquadrado dentro dos gêneros discursivos especificados no item 2.2;
c) Estar escrito em língua portuguesa;
d) Estar de acordo com as diretrizes de formatação expostas no Anexo II;
e) Ter até 15 páginas, incluindo referências;
f) Contemplar o tema previsto no item 2.1.1.
3.2. Este edital é des nado a servidores do IFRN que tenham concluído seus trabalhos no convênio entre IFRN e
Uminho na condição de mestrado, doutorado ou pós-doutorado.

4. DA SUBMISSÃO
4.1. Os interessados deverão submeter a obra pelo Sistema Uniﬁcado de Administração Pública (Suap), pelo
Módulo Pesquisa > Editora > Submissão de obras, no período constante no Anexo I.
4.1.1. Apenas o(s) próprios autores do texto estão aptos a submetê-lo via Suap, sob pena de exclusão da
proposta;
4.2. No momento da submissão, os interessados deverão apresentar, mediante envio (upload) no Suap, conforme
prazo estabelecido no cronograma deste edital, a seguinte documentação:
4.2.1. Na aba “Arquivo da obra”, em “Obra completa” deve ser anexado 1 (um) arquivo, em formato .docx.
4.2.2. Na aba “Obra sem identificação”, deve ser inserido um (1) arquivo no formato .docx, sem dados que possam
identificar a autoria do texto.
a) caso o arquivo da obra completa de que trata o item 4.2.2 possua algum po de informação que permita a
identificação do(s) autor(es), o texto será excluída do processo de seleção, sem direito a posterior recurso.
4.3. Caso o(a) autor(a) submeta o mesmo texto mais de uma vez, será considerada apenas a última submissão.
4.4. Os textos subme dos pelos(as) autores(as) deverão atender às disposições previstas neste Edital e não
possuir conteúdos que:
a) Incluam dados ou informações que constituam ou possam constituir crime (ou contravenção penal);
b) Constituam ofensa à liberdade de crença e às religiões;
c) Incluam dados ou informações racistas ou discriminatórias;
d) Violem qualquer lei ou sejam antiéticos;
e) Tenham sido produzidos por terceiros.
4.5. Caso o autor do texto queira u lizar imagens, é preciso observar se estas são de uso livre ou se é necessário
algum po de autorização de fotógrafos ou integrantes da imagem. No segundo caso, é preciso entrar em contato
com a editora IFRN pelo e-mal editora@ifrn.edu.br.
4.6. As propostas que não se adequarem às normas previstas neste Edital serão desclassiﬁcadas, sem direito a
recurso.
5. DOS RESULTADOS E DA PUBLICAÇÃO
5.1. Os resultados serão divulgados na página do edital no portal IFRN (https://portal.ifrn.edu.br/pesquisa/editais),
de acordo com cronograma estabelecido no Anexo I.
5.2. A publicação ocorrerá de acordo com cronograma estabelecido neste edital, podendo o IFRN e a Uminho, a
qualquer momento, ajustar os prazos em razão de condições adversas que possam limitar e/ou afetar
diretamente o processo de editoração.
5.3. A(s) obra(s) será(ão) publicada(s) em formato e-book e impresso (caso haja disponibilidade orçamentária) em
memoria.ifrn.edu.br (repositório institucional do IFRN).
6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1. Informações adicionais e esclarecimentos acerca do conteúdo deste edital poderão ser solicitados pelo e-mail
editora@ifrn.edu.br.
6.2. Ao submeter uma proposta de publicação de texto, o autor reconhece a aceitação de todas as normas
estabelecidas no presente edital.
6.3. O IFRN poderá solicitar ao proponente e/ou ao(s) autor(es), a qualquer momento da avaliação ou da
editoração, documentos adicionais relativos à obra submetida.
6.4. Será automa camente desclassiﬁcada e excluída da seleção a proposta que con ver declarações ou
documentos falsos.
6.5. O IFRN é responsável pelo título, pela editoração e pela organização da obra.
6.6. Servidoras e servidores com propostas selecionadas concordam e permitem a divulgação de seus nomes e
imagens em quaisquer situações relacionadas a este edital, autorizando, ainda, a publicação dos textos inscritos,
mediante as condições aqui definidas.
6.7. Caso duas ou mais pessoas enviem propostas idên cas ou cujas autorias suscitem discussão ou controvérsia,
ocorrerá a exclusão das referidas propostas.
6.8. A editora se reserva ao direito de não proceder com a publicação da referida obra se não houver quan ta vo
adequado de submissões aprovadas para compor um livro.
6.9. Os casos omissos ou duvidosos, bem como situações não previstas no presente edital, serão analisados e
resolvidos pelo IFRN.

Natal, 04 de abril de 2022.

Francinaide de Lima Silva Nascimento
Pró-reitora de Pesquisa e Inovação do IFRN em exercício

Rodrigo Luiz Silva Pessoa
Coordenador da Editora IFRN em exercício

Anexo I - CRONOGRAMA DO EDITAL

Período

Etapa

04/04/2022

Publicação do edital

04/04/2022 a 29/07/2022

Submissão de propostas

02/08/2022

Divulgação do resultado

Até março/2023

Editoração e posterior publicação do livro

ANEXO II – Diretrizes de formatação para a submissão de textos

Formato de arquivo
DOC ou DOCX
Margens
3 cm para superior e inferior; 2,5 cm para esquerda e direita;
Fontes
Arial tamanho 12 (e tamanho 11 para citações longas);
Alinhamento
Justificado para o corpo do texto; à esquerda para títulos e subtítulos; à direita para epígrafes;
Espaçamento entre linhas
1,5 (e espaçamento simples para citações longas);
Recuo de primeira linha de parágrafo
Não u lizar a tecla de tabulação (TAB) para a inserção de recuo em início de parágrafo; recorrer a opções
automá cas de formatação de parágrafo disponibilizadas pelo so ware em uso (ex., no Microso Word:
Parágrafo > aba Recuos e espaçamento > Recuo > Especial > Primeira linha > valor padrão de 1,25 cm);
Grifos
Seja para as palavras estrangeiras, para as ênfases ou para os elementos de grifo obrigatório segundo os padrões
de normatização adotados, utilizar sempre itálico, e não negrito;
Citações
U lizar o sistema autor-data (não u lizar referências em notas de rodapé); pôr citações curtas (com até três
linhas) entre aspas no próprio corpo do parágrafo, integradas ao ﬂuir do texto; pôr citações longas (a par r de
quatro linhas) em parágrafo à parte, sem aspas, com recuo de 4 cm da margem esquerda, fonte tamanho 11 e
espaçamento simples entre linhas. O sistema autor-data deve ser u lizado em rigorosamente todas as citações, a
exemplo da indicação de fonte após ﬁguras, tabelas ou quadros e da citação de material consultado on-line, não
sendo admi dos links de acesso em parte alguma do texto, a não ser nas seções de referências. Em citações
diretas, os dados de citação devem sempre estar pospostos ao texto citado, sempre após o fechamento das aspas,
em citações curtas, e sempre ao ﬁm do bloco de texto, em citações longas, seguidos de ponto ﬁnal. U lizar como
base a NBR 10520/2002 da ABNT;
Notas de rodapé
U lizar apenas aquelas de função explica va, dedicadas diretamente a questões de conteúdo do corpo do texto, e
somente quando estritamente indispensáveis;

Referências
Dispô-las ao ﬁnal do livro (ou ao ﬁnal de cada capítulo). Os dados de todas as obras citadas devem fazer parte da
seção de referências ao ﬁnal do livro, o que demanda que autores e organizadores conﬁram, uma a uma, se todas
as obras citadas veram seus dados incluídos. Dados de obras não citadas, de modo geral, não devem compor a

